
٩٧ زمستان ‐ كامپیوتر نویس برنامه
جوهری حسین توسط: تدریس

طوس نصیرالدین خواجه اه دانش

دوازدهم هفته خالصه
ر دی لیستهای از استفاده با جدید لیست ایجاد مفاهیم:

پایتون در پرکاربرد ماژول چند

ماژول چند با سپس م کنیم. معرف را جدید لیست ایجاد برای پایتون انات ام از تا چند ابتدا هفته این در
م شویم. آشنا مقدمات بصورت پایتون در پرکاربرد

ر دی لیستهای از استفاده با جدید لیست ایجاد ١
را کار این است. لیست ی از کپی ایجاد لیستها مورد در اصل اعمال از ی لیست. ی از کپی ایجاد
فرض با نم کند. ایجاد جدید لیست ی انتصاب ر عمل کنید دقت داد. انجام مختلف شیوه های با م توان
شناسه ی A لیست همان ه بل نم کند ایجاد B نام به جدید لیست ی زیر کد قطعه باشد، لیست ی A اینکه
دلیل، همین به م شود. حذف هم A در عنصر همان کنیم حذف B از عنصری اگر .B نام به م دهد جدید

نم کند. ایجاد را مستقل لیست ی انتصاب عمل

A = [ 1, 6, 8, 5]
B = A # B is not a new list

کرد. انتخاب را زیر روشهای از ی م توان واقع کپی ی ایجاد برای

A = [ 1, 6, 8, 5]
B = A.copy()

A = [ 1, 6, 8, 5]
B = list(A)

A = [ 1, 6, 8, 5]
B = []
for x in A:

B.append(x)

A = [ 1, 6, 8, 5]
B = A[:]

لیست ی خود آن عنصر هر که است لیست بعدی، چند لیست از ما منظور چندبعدی. لیستهای با کار
ی خود A لیست عنصر هر داده ایم. نشان عمودی بصورت را لیست کنید. توجه زیر مثال به است. تاپل یا



مولفه های و دوم مولفه های ترتیب همین به م دهند. ستون ی یل تش اول مولفه های است. مولفه سه با لیست
سوم.

A = [[1, 6, 8],
[ 3, 4, 6],
[ 2, 5, 6],
[ 8, 0, 10],
[ 4, 6, 3],
[ 12,0, 30]]

را کار این اول. ستون است. A لیست اول مولفه های شامل تنها که بسازیم لیست م خواهیم کنید فرض
داد. انجام for حلقه و خال لیست ی از استفاده با م توان

B = []
for x in A:

B.append(x[0])

م شود. گفته list comprehension کار این به پایتون در داد. انجام نیز کد خط ی با م توان را کار این
است. A لیست عناصر اول مولفه های حاوی که م کند ایجاد جدید لیست ی زیر کد قطعه

B = [x[0] for x in A]

print(B) # prints [1, 3, 2, 8, 4, 12]

دلخواه شرط که کنیم اضافه را مولفه هایی تنها if ر عمل از استفاده با کد، خط همان در م توانیم حت
کنند. برآورده را

B = [x[0] for x in A if x[0] > 2]

print(B) # prints [3, 8, 4, 12]

پایتون در ماژول ٢
م کنند. فراهم برنامه نویس برای را فراوان انات ام و توانایی که هستند آماده پیش ابزارهای و کدها قطعه ماژولها
انات ام از باشد) شده نصب پایتون مجموعه در قبال که صورت (در ماژول ی نام ذکر با م تواند برنامه نویس
معموال ماژول ی از استفاده اعالن م شود. انجام import کلیدی کلمه از استفاده با کار این کند. استفاده آن
را matplotlib و time و random ماژول دو زیر دستورات مثال برای م شود. ذکر برنامه باالی قسمت در
موجود ساختارداده های ر دی و توابع و اشیا، از م تواند نویس برنامه اینکار نتیجه در م کنند. اضافه برنامه به
راهنماهای و کم منابع در ماژول ی در موجود انات ام لیست کند. استفاده مستقیم بطور ماژولها این در

است. دستیابی قابل مربوطه



import time
import random

فرض با ) زیر کد نمونه برای کنیم. استفاده آن داخل انات ام از م توانیم ماژول نام ذکر با برنامه داخل در
م کند. استفاده random ماژول randint تابع از است) شده شامل برنامه در random ماژول قبال اینکه

x = random.randint(20,30)

کنیم. استفاده م خواهیم ماژول از بخش ی از تنها اوقات بعض

import matplotlib.pyplot

بدهیم. نظر مورد ماژول به را خود دلخواه مستعار اسم as کلیدی کلمه از استفاده با م توانیم

import matplotlib.pyplot as plt

plt.xlabel('x label')
plt.ylabel('y label')

plt.title("Simple Plot")

plt.show()

math ماژول ٣
است. شده ذکر زیر در مثال چند است. ریاض ابزار جعبه ی پیداست نامش از که همانطور math ماژول

برم گرداند. را x با مساوی یا بزرگتر صحیح عدد ترین کوچ

math.ceil(x)

Example:
math.ceil(4.2) = 5
math.ceil(-1.5) = -1
math.ceil(4.0) = 4

برم گرداند. را x مطلق قدر

math.fabs(x)

برم گرداند. را b و a مشترک علیه مقسوم بزگترین



math.gcd(a,b)

است. ex با برابر حاصل

math.exp(x)

برم گرداند. را b مبنای در x اریتیم ل

math.log(x,b)

برم گرداند. را x سینوس

math.sin(x)

π ثابت

math.pi

e ثابت

math.e

random ماژول ۴
توسط که اعدادی که داشت توجه باید کرد. استفاده random ماژول از م توان تصادف شبه اعداد تولید برای
عمل تصادف اعداد مثل خوبی تخمین با تنها شده تولید اعداد نیستند. تصادف کامال م شوند تولید ماژول این
م شوند. تولید اعداد این آن با که دارد اولیه ای مقدار به بستگ ماژول این توسط شده تولید اعداد م کنند.
اولیه مقدار م شود. استفاده اولیه مقدار تعیین برای ثانیه) حس (بر کامپیوتر ساعت از فرض پیش بطور معموال

مثال: برای کرد. مشخص seed تابع از استفاده با م توان را

import random

random.seed(245586)

برم گرداند. را [0.0, 1.0) بازه در تصادف شبه عدد ی random ماژول در random تابع

random.random()

برم گرداند. را شده داده بازه در صحیح تصادف عدد ی randint تابع

random.randint(a,b)

م کند.) عوض تصادف بصورت را لیست عناصر (جای م زند بر را شده داده لیست shuffle تابع



a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
b = random.shuffle(a)
print(b)

Example:
b = [2, 3, 1, 5, 4, 6]

به خروج برم گرداند. را ذاری) جای (بدون شده داده لیست از عنصر نمونه k تعداد به sample تابع
است. عناصر از لیست صورت

a = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9]
b = random.sample(a,3)
print(b)

Example:
b = [2, 5, 8]

امتیاز حسب بر قرعه کش ١ . ۴
که امتیازات به توجه با کنیم انتخاب قرعه قید به را ی م خواهیم تلفن شماره سری ی بین از کنید فرض
انتخاب برای بیشتری شانس است کرده کسب را بیشتری امتیاز که تلفن شماره م خواهیم کرده اند. کسب
شماره ی آن کلید هر که شنری دی ی قالب در امتیازات و تلفنها شماره به مربوط اطالعات باشد. داشته شدن
هستند. 1000 و 1 بین عددی امتیازات کنید فرض است. شده ذخیره است مربوطه امتیاز کلید مقدار و تلفن

است. شده زیر در نمونه ی

points = {9918473:21, 13223123:1, 2342398:124, 90347323:632, 20349347:12, ...}

نیم. می محاسبه را امتیازات کل جمع اول

total = 0
for x in points:

total = total + points[x]

احتمال با x تلفن شماره م خواهیم
points[x]

total

شماره بین را [1, total] بازه اینکار برای است. ام x تلفن شماره امتیاز points[x] که کنید توجه شود. انتخاب
شماره اولین با متناظر بازه مثال برای است. آن امتیاز با متناسب تلفن شماره هر بازه طول م کنیم. تقسیم تلفنها

است: برابر باال نمونه در تلفن
[1, 21]

با: است برابر تلفن شـماره دومین با متناظر بازه

[22, 22]



با: است برابر شماره سومین با متناظر بازه ترتیب همین به

[23, 147]

است. مربوطه امتیاز با برابر بازه طول که کنید توجه

این کنیم. انتخاب [1, total] بازه در را تصادف عدد ی که است کاف قرعه کش برنده تعیین برای حال
دهیم. انجام random ماژول کم با م توانیم را کار

r = random.randint(1,total)

زیر کد قطعه بود. خواهد کش قرعه برنده بازه آن به مربوط شماره بیافتد، که بازه ای هر در r تصادف عدد
با متناظر بازه [a, b] بازه حلقه، تکرار هر در م آورد. بدست r تصادف شبه عدد به توجه با را کش قرعه برنده

است. کنون تلفن شماره

a = 0
b = 1
for x in points:

a = b + 1
b = a + points[x]-1
if (r in range(a,b+1)):

print(x, " is the winner.")

matplotlib ماژول ۵
ماژول این است ذكر شایان م کند. فراهم را نمودار و ل ش رسم به مربوط توانایی و انات ام matplotlib ماژول
شامل matplotlib ماژول است. شده طراح نمودار رسم برای MATLAB افزار نرم در موجود انات ام مشابه
آشنا بعدی دو نمودار رسم برای pyplot بخش به مربوط انات ام از بعض با اینجا در است. مختلف بخشهای

م شویم.

import matplotlib.pyplot as plt

نقاط رسم ١ . ۵

که کنید توجه م دهد. نشان را my first plot برچسپ با خال نمودار ی اجرا صورت در زیر کد قطعه
شد. خواهد ظاهر جداگانه پنجره ای در نمودار

import matplotlib.pyplot as plt
plt.title("my first plot")
plt.show()

م توان محور دو این برای دلخواه برچسپ تعیین برای دارد. (عمودی) y و ( (افق x محور دو نمودار این
محور دو برای دلخواه دامنه تعیین برای ylim و xlim متدهای از کرد. استفاده ylabel و xlabel متدهای از

م شود. استفاده



import matplotlib.pyplot as plt
plt.title("my first plot")
plt.xlabel('time')
plt.ylabel('sales')
plt.xlim(0,10)
plt.ylim(0,20)
plt.show()

در را نقطه ی زیر دستور م شود. استفاده scatter متد از دلخواه مختصات ی در نقطه ی رسم برای
قرار نمودار در چه هر که شود توجه است.) آبی فرض پیش بطور نقطه (رنگ م کند رسم (5, 7) مختصات

شود. آورده show متد از قبل باید م شود داده



plt.scatter(5,7)
plt.show()

کرد. تعیین را نظر مورد نقطه اندازه و رنگ s و color پارامترهای به دلخواه مقدار دادن با م توان

plt.scatter(5,7, color ='red', s = 20 )
plt.show()

مختصاتها از لیست م توانیم حالت این در کنیم. رسم scatter متد با هم را نقاط از مجموعه ی م توانیم
اینکه برای همچنین م شود. اضافه نمودار به (1, 5), (2, 6), (4, 2) نقاط زیر مثال در بدهیم. scatter متد به را
لیست که کنید دقت بدهیم. scatter متد به را رنگها از لیست باشد، داشته را خود به مختص رنگ نقطه هر

کرد. تعیین را رنگ شدت م توان alpha پارامتر با باشند. سان ی ابعاد نظر از باید رنگها و مختصاتها

x =[1, 3, 4, 8]
y = [4, 2, 5, 8]
colors = ['red', 'blue', 'black', 'blue' ]
plt.scatter(x,y, color = colors, s=20, alpha=0.7)
plt.show()

خوشه بندی نمایش کاربردی: مثال ٢ . ۵
اصطالحا دسته هر به شده اند. تقسیم مختلف دسته های به که داریم دوبعدی فضای در نقاط سری ی کنید فرض
همراه به و نقاط دارد. را خود خاص بفرد منحصر شماره ی خوشه هر م شود. گفته cluster خوشه ی
شماره سوم عدد و است نقطه y و x مختصات اول عدد دو است. شده ذخیره متن فایل در آن خوشه شماره

مثال: برای م دهد. نشان را خوشه



1 3 1
2 6 1
8 10 2
3 3 2
...

همرنگ گرفته اند قرار خوشه ی در که نقاط که بطوری کنیم مشاهده نموداری در را نقاط م خواهیم
م دهد. انجام را کار این pylab ماژول از استفاده با زیر کد باشند.

import matplotlib.pylab as pl

T=[]

file = open("data.txt", "r")

for line in file:
x=line.split()
T.append([float(x[0]),float(x[1]),int(float(x[2]))])

file.close()

xmin = min([i[0] for i in T])-10
xmax = max([i[0] for i in T])+10
ymin = min([i[1] for i in T])-10
ymax = max([i[1] for i in T])+10

pl.xlim(xmin,xmax)
pl.ylim(ymin,ymax)

X = [i[0] for i in T]
Y = [i[1] for i in T]
C = [i[2] for i in T]

pl.scatter(X,Y, s=20, c=C, alpha=0.6)

pl.show()



منح و خطوط رسم ٣ . ۵

را مختصاتها از لیست میتوان scatter تابع مانند کرد. استفاده plot تابع از م توان منحن و خطوط رسم برای
م کند. رسم پاره خط ی نقاط لیست در متوال نقطه دو هر بین plot تابع حالت این در داد. plot تابع به

x =[1, 3, 4, 8]
y = [4, 2, 5, 8]
plt.plot(x,y)
plt.show()

را x متغیر م توانیم حالت این در کرد. استفاده plot از م توان متغیره ی توابع و خطوط رسم برای
ماژول انات ام از م توان منظور این برای کنیم. تعریف کم فاصله های با اعداد از بزرگ لیست بصورت م توان
م کند تولید را برابر فاصله های با اعداد از لیست numpy ماژول در linspace متد کرد. استفاده numpy

است.) numpy آرایه نوع از شده تولید لیست نوع کنید (دقت



import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
plt.title("my first plot")

plt.xlabel('x axis')
plt.ylabel('y axis')

plt.xlim(-10,10)
plt.ylim(-2,2)

x = np.linspace(-10,10,1000)
y = np.sin(x)

plt.plot(x,y)
plt.show()

لیست تولید برای است. [−10, 10] بازه از سان ی فاصله  با عدد 1000 از لیست با برابر x باال کد قطعه در
numpy ماژول در موجود ریاض توابع کرد. استفاده نیز numpy ماژول در موجود توابع از م توان y متناظر

کنند. تولید متناظر خروج لیست ی و کنند دریافت نیز اعداد از لیست م توانند



بجای bar متد از کار این برای کرد. رسم هم (bars) عمودی ستون سری ی بصورت را نمودار م توان
م کنیم. استفاده plot

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
plt.title("my first plot")

plt.xlabel('x axis')
plt.ylabel('y axis')

plt.xlim(-10,10)
plt.ylim(-2,2)

x = np.linspace(-10,10,20)
y = np.sin(x)

plt.bar(x,y)
plt.show()
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